
 

 

M.O.C. ’t Kabouterhuis is een behandel-, onderzoek- en expertisecentrum voor het Jonge Kind. Van 
opvoedondersteuning tot psychiatrische zorg. Alles onder 1 dak georganiseerd. M.O.C. ‘t 
Kabouterhuis is er voor het jonge kind (0-7 jaar) dat opvalt en extra hulp nodig heeft om een goede 
start te maken. Hulp verlenen doen we bij het gezin thuis, op het kinderdagverblijf, op school, of op 
een van onze 8 locaties. ’t Kabouterhuis heeft tevens een academie die zowel in- als externe 
trainingen verzorgt. 

MOC ’t Kabouterhuis zoekt 

GZ-psycholoog met PRT level 3  
uren in overleg (indicatie 20-32 uur) 

 

Functieomschrijving 

Als GZ-psycholoog behandel je kinderen die zijn aangemeld voor de PRT behandeling. 

Daarnaast ben je hoofdbehandelaar en geef je supervisie aan de collega PRT behandelaren. 

Je behandelt en begeleidt ouders en kinderen, collega psychologen en eventueel andere 

disciplines die betrokken zijn bij de behandeling. Je levert een bijdrage aan de behandeling 

van het kind en het gezin met als doel de optimale ontwikkeling van het kind te bevorderen. 

Daarnaast beschik je over een uitgebreid en relevant netwerk en/of je bent in staat deze op te 

bouwen.  

 
Functie-eisen 
De GZ-psycholoog 

 heeft een afgeronde GZ-opleiding; 

 PRT minimaal level 3 gediplomeerd; 

 ervaring in het begeleiden van ouders en gezinnen met psychiatrische problematiek en 
met diverse achtergronden; 

 ervaring met veiligheidsproblematiek in gezinnen en is in staat daar alert en adequaat op 
te reageren; 

 heeft een flexibele inzet en instelling 

 Ervaring met CGT is een pré. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
Het aantal uren is in overleg en kan variëren tussen de 20 en 32 uren per week.  

Salaris is conform de CAO-Jeugdzorg. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en 

ervaring in schaal 12 (minimaal € 3.364,43 en maximaal € 5.294,85 bruto per maand op basis 

van een fulltime dienstverband). 

Daarnaast kent ’t Kabouterhuis goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 

eindejaarsuitkering van 8,3 % en korting op OV- jaarkaarten. 

 

Informatie  

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Annelies de Leeuw, Regio Manager 

Organisatie (a.deleeuw@kabouterhuis.nl of via 020-8100360) en voor inhoudelijke vragen 

met Irene den Uijl, GZ-psycholoog / supervisie PRT (i.denuijl@kabouterhuis.nl of via 020-

8100360).  

 

Solliciteren 

Stuur je motivatie en CV uiterlijk 31 augustus 2017 via de mail naar: 

solliciteren@kabouterhuis.nl o.v.v. jouw naam en vacaturenummer: 2017-43 GZ psycholoog 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst waarbij geschikte interne kandidaten 
voorrang hebben. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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